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V sobotu 8.12.20L8 od 16:30 hodin proběhla tradičně Mikulášská nadílka, kterou pro děti a rodiče připravil obecníúřad
spolu s dobrovolníky. Kolem sedmnácté
hodiny mezi děti zavítal Mikuláš s andělem a čtyřmi čerty. Děti se s nimi nejprve
přivítaly a poté řekly Mikulášovi básničky,

nad

ílka

kdo chtěl tak mohl i zazpívat. Za odměnu,
za svoji šikovnost a odvahu obdržely děti
balíčkys různými sladkostmi a laskominami. Po odchodu Mikuláše, který mu-

sel jít rozdávat nadílku dalším dětem, si
děti s rodiči mohli zatančit a poslechnout
koledy. U příležitosti Mikulášskénadílky

byl rozsvícen Vánočnístromek na návsi
v podlesicích.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem,

kteří se podíleli na přípravě Mikulášské
nadílky na sále pohostinstvív Podlesicích,

Veliké poděkování patři Elišce a Aleně

Dulavové, které upekly pro přítomné děti
výborné cukroví a donuty.

Miroslav Ogáseanu, starosta obce

pyání k vánocům
a do Nového roku
Vážení spoluobčané,

čas plyne jako voda, nestači|i jsme se
ani ohlednout a je tu opět čas Vánoc
a Nový rok. Milý spoluobčané,je tu opět

čas, kdy mnozí z nás bilancují uplynulý
rok. Většině z nás se nepodařilo splnit si
svoje osobní novoročnípředsevzetí, ale
nebudme proto smutní, Opět stojíme na
prahu nového roku, kde si můžemesplnit všechny naše představy, předsevzetí
nebo sny. Dovolte mi prosím popřát Vám,
aby Vánoční svátky byly u Vás naplněny
radostí, štěstím a láskou v kruhu nejbližších. Taktéžmidovolte, abych Vám popřál
hodně štěstí,zdraví, lásky osobních tak
i pracovních úspěchů v nadcházejícím novém roce 2019.

Miroslav Ogáseanu, starosta obce

UVN|TŘ VYDÁruí
2| Výroba betlému ze sena

3| Zábava k výročívzniku

samostatného československa
4l Dění na obecním úřadě

Výroba betlému ze sena
Když jsem vylezla s myšlenkou na svět,
bála jsem se, že se ke mně a Ogimu moc
lidí nepřipojí, ale naštěstíjsem se mýlila
a začátkem listopadu jsme se s partou
dobrovolníků pustili do výroby našeho

betlému, materiálem ke stavbě postav

nám bylo seno. Několik víkendůjsme se
věnovali kreativní tvorbě, hned od začátku bylo jasné, že pár z nás to vyloženě
bavía tvoření má v krvi O. Výsledky našeho snaženíměly jasné tvary již po prvním
víkendu, kdy vznikla panna Marie, Ježíšek
s

jesličkamia beránek, dalšívíkendbylna

řadě Josef a oslík. Nemělijsme žádné pro-

stoje, když byly volné ruce a chuí hned
se umotaly dalšíkomponenty do chléva,
takvznikla i myš a vyřezané korýtko. Kluci
postavili díly, které pak spojili, tím vznikl
přístřešek, který se ozdobil chvojím a od
první adventní neděle, kdy se vše instalovalo na náves v Podlesicích, se z našich
výtvorů můžoutěšit i ostatní obyvatelé.

Přibylo i nezbytné osvětlení, které dá
vyniknout našemu výtvoru i po setmě-

ní. Ráda bych poděkovala všem, kteří se

do společnéakce zapojili, namotivováni

jsme i na Velikonoce, tak doufám, že nás
chuť a nadšení neopustí. Děkuji a těším
se na dalšíakci o
komila Mášková

promítání
pohádky
čertoviny
Ve čtvrtek 6. 12. 2Ot8 od 17:00 hodin,
tedy na svátek svatého Mikuláše, proběhlo stejně jako loni promítání pohádky

v kostele Povýšenísvatého Křížev

Širokých Třebčicích. Letošní pohádkou, která
se promítala, byly Čqrtoviny od režiséra
Zdeňka Trošky. Pohádka byla o čertech a
hříšnícícha byla natočena podle pohádko-

vé tvorby Jana Drdy a Josefa Lady- Promítání navštívilo přibližně 35 diváků. Vstupné
bylo dobrovolné a po promítáníbyla vybraná částka předána farnosti, která kostel vŠiiokých řebčicích spravuje. Před samotným

promítáním oslovil diváky otec Alexander
Siudzik, který vysvětlil, kdo byl Mikuláš a
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dále sdělil, že farnost má na příštírok přislíbenou dotaci na rekonstrukci části vnitřku
kostela, cožje dobrá zpráva. O Během promítání se mohli diváci zahřát teplým čajem.
při odchodu poté děti obdržely lízátka od
otce Alexandera a dospělí dostali z rukou

starosty obce malou pozornost ve formě
jmelí. Budeme se těšit na příštírok opět
s novou pohádkou.

Ba!ónek

Cca před měsícem a půl jsem našel
u Veliké Vsi balónek s dopisem, kde bylo
ve třech jazycích napsáno, abych uvedený dopis vrátil na uvedenou adresu, tak
jsem tak učinil a nedávno obdržel e-mail

poděkováním rodičů,kteří mají malého
syna, Bydlív Belgii a majítam balónový
festival, kde vypouštějí uvedené balónky
a soutěží,který balónek doletí nejdále,
Jejich syn soutěž vyhrál a uvedený balón uletěl vzdálenost 622 km. Regionální
Belgický deník o tom napsal i článek.
s

Martin pilař

Zábava

výročívzniku
samostatného
československa
k

U příležitosti výročí100 let vzniku samostatného Československa uspořádala
obec Veliká Ves v předvečer tohoto výroč| tedy 27. 70,2018, od 20:00 hodin

na sále v pohostinství Podlesice taneční
zábavy tématicky zaměřenou na období první republiky. Většina příchozích se
nechala inspirovat a přišla v dobových
kostýmech. Zároveň to byla také první
kulturní akce pořádaná po komplqtní rekonstrukci sálu. K tanci a poslechu hrála
skupina Jardy Pinkase -lÁlltttR. o půlnoci
proběhlo losování útržkůod vstupenek
a byli vylosováni tři výherci, kteří si odnesli ceny v podobě nádherného dortu,
lahve rumu Republika a krásnou kytici.
Dort pro tuto příležitost připravily Eliška
Dulavová s maminkou Alenou Dulavovou,
za což jim velice děkujeme. Zábava se
protáhla až do ranních hodin.
Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě
tanečnízábavy u příležitosti výročívzniku
sa mostatného Československa.

Miroslav Ogáseanu, starosta obce

Advent

v Annabergu

a cunersdorfu

V sobotu

1,. 12. 201,8 proběhla tradiční
prosincová cesta směr Cunersdorf a An-

naberg. Pro letošek byl stanovený čas srazu na ].3:30 v Podlesicích před hospodou.

poté co se všichni účastnícinaskládali

do aut se mohlo vyrazit. První zastávkou
letošního vánočního výletu byly aciventní trhy v Annaberg-Buchholz, po projití
náměstí se stánky se celá výprava přesunula do partnerské obce Cunersdorf, kde
jsme již byli očekáváni. Nejprve proběhla
prohlídka modelové železnice, která měla
velký úspěch hlavně u dětí. Poté již následovalo rozsvícenípyramidy a s tím spojené zpívánípísní. Po malém občerstvení,
v podání tradičníbíléklobásy v housce
a teplého svařáku, jsme vyrazili směr

domov. Děkujeme Pepovi Chobotovi

za

krásné adventní věnce, které jsme předali

jako pozornost.
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Dění na obecním úřadě:
.

31.10.2018 proběhlo ustavujícízastupitelstvo obce Veliká Ves, kde složili
slib nový zastupitelé na volební období
2OI8

- 2022.

Složen í zastu pitelstva

:

M i ro-

slav Baje1 David Formánek, Jiří Čochnái
Jiří Hlaváč, Kamila Mášková, Libor Máška,
Miroslav Ogáseanu, Jaromír Pánek a Roman Síč.Starostou obce byl zvolen Miroslav Ogáseanu a místostarostou obce Jiří
Hlaváč.

. v

průběhu prosince budou podány
žádosti o dotaci z programu Ministerstva
pro místnírozvoj na rok 2019. Jmenovitě se jedná o dotaci na opravu hřbitovní

zdi ve Vitčicích, dále o dotaci na opravu
cesty nad kostelem v ŠirokýchTřebčicích
a o dotaci na vybudování multifunkčního
hřiště v obci podlesice.
. Na listopadovém zastupitelstvu obce
byl schválen návrh rozpočtu obce na rok
2019. Na rok 2019 jsou p|ánovány tyto

akce: Oprava hřbitova ve Vitčicích,re-

staurování sochy Pany Marie v Podlesicích, zpracování projektů na rekonstrukci
veřejného osvětlenív obci Nové Třebčice,
Veliká Ves a Širokéřebčice, vybudování
chodníku v obci ŠirokéTřebčice, rekonstrukce cesty v Širokých Třebčicíchnad

Drakiáda 2O18

Počasínám opět přálo a kolem půl třetí začal foukat vítr,

které pouštěli děti anebo jejich rodiče.
Děti si mohly vyrobit postavičky z kaštanů, žaludůa dalšíchpřírodních materiálů.
Maminky, tety i babičky dětí donesly na

akci výborné pečenékoláče, řezy, buchty

a bábovky. Pro příchozí byly připraveny

buřty k opečení, dále limonády a na za-

kde se musí registrovat a to pomocí své
e-mailové adresy. Registrovaní občané
budou poté na e-mail dostávat informace

ze stránek (usnesení obce, dražební vyhlášky, záměry prodeje nebo pronájmu,
nadcházející kulturní akce a podobně).

Výše místního poplatku na svoz komu-

tt[§l[l'"

a tak se na obloze objevilo několik draků,

akce budou realizovány jen v případě, že
obec bude úspěšná s žádostmi o dotace.
. Na stránkách obce (www.velikaves,
cz) byl aktivován nový modul pro zasílání
informací občanům.Kdo by o tuto službu měl zájem, tak musí na www stránky,

POPLATKY v roce 2OL9

V sobotu 20. l0.2018 proběhl již 7. ročníkdrakiády, kterou pořádá SDH Podlesice ve

spolupráci s obecním úřadem.
Stejně jako loni se letošnídrakiáda uskutečnila ve vitčicích
na návsi před hasičskou zbrojnicí SDH Podlesice. Důvodem
byl špatný stav bývalého letiště a hlavně většíkomfort pro
návštěvníky v podobě toalet a
vyhřáté garáže, kde se mohli všichni zahřát a občerstvit.

kostelem, restaurování památníku obětem l. světové války v Nových Třebčicích,
výstavba multifunkčního hřiště v obci
Podlesice, revize projektu na bytovku
v Širokých Třebčicích, odbahnění rybníka ve Vitčicích.Některé výše zmiňované

hřátíčaj. Pro dospělé byl připraven svařák
a pivo z nově vzniklého pivovaru Pioneer

ze Žatce. Zábava se v podání dospělých
protáhla až do večerníchhodin. Těšíme
se na příštíročník....
Fotky si můžeteprohlédnout na facebookovém profilu SDH Podlesice.

nálního odpadu na rok 20]_9 bude stejná
jako v letošnímroce, pokud nebude na
prosincovém zastupitelstvu rozhodnuto
jinak. Pokud k tomu dojde, tak budou občanévčas informováni na internetových
stránkách obce a v jednotlivých vývěskách, Občanům, kteří během roku 2018
třídili do žlutých a oranžových pytlů, bude
při platbě poplatku za svoz komunálního
odpadu opět odečtena částka za vytříděný odpad. Místnípoplatek ze psů zůstává
beze změn - 1 pes 150 Kč, dalšípes 225
Kč, důchodci - 1 pes 20 Kč, dalšípes 30
Kč. Místnípoplatek za svoz komunálního
odpadu, místnípoplatek ze psů a nájem-

né z pozemků, bude možnéplatit ho-

tově v kanceláři účetníoú podlesice od
L8.2.20L9 do 29.3.2019 nebo bankovním
převodem na č.ú.652644I/OLO0, variabilní symbol uved'te Vaše rodné číslo.Děti
do 18 let jsou od poplatku osvobozeni.

Odbor výstavby Obecního úřadu
v Radonicích
Obecní úřad v Radonicích, odbor výstavby, Vám sděluje, že z

důvodu čerpánířád-

né dovolené, bude odbor uýstavby

od 27 .L2.2018 do 3L.L2.2OL8

UzAVŘEN

Žádosti a jiné písemnosti lze podat v podatelně na obecním úřadě v Radonicích,
Ved o ucí od bo ru výstavby
obecního úřgdu v Radonicích
Danišíková Štěpónt<a
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roaveaeme t6.72.2o1B po 16. nod.

obecní úřad veliká ves bude z důvodu
čerpánířádné dovolené
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od
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.L2.2018 do L.L.IOL9

UzAVŘEN

